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apresentação
A Confebras é reconhecida por inovar 
em eventos, projetos e realizações 
que impulsionam o crescimento e o 
fortalecimento do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo (SNCC). Neste 
tempo tão desafiador não podia ser 
diferente. O ano de 2020 fez com que 
todas as organizações buscassem uma 
rápida evolução, provocando uma trans-
formação digital acelerada, que resultou 
em uma grande revolução tecnológica. 
E a Confebras não foi exceção. 

Confira, nas páginas que seguem, 
o desempenho da Confebras 
em termos de tecnologia, inovação, 
eventos e programas para suas filiadas, 
comunidade e todo o SNCC.

Este relatório apresenta as realizações 
da Confederação Brasileira das Cooperati-
vas de Crédito – Confebras, ao longo 
do ano de 2020. 

Como você verá nas páginas seguintes, 
foram iniciativas relevantes e de grande 
significado em diversos âmbitos e nas mais 
variadas esferas, nas quais destacamos, 
especialmente, os projetos na modalidade 
digital, face ao cenário pandêmico. Todas 
elas contribuíram decisivamente para o 
aprimoramento das cooperativas finan-
ceiras de nosso País e de suas lideranças, 
para o fortalecimento do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo – SNCC e para o 
desenvolvimento e bem-estar financeiro de 
vários segmentos da sociedade brasileira.

* ++
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O setor deu mostras de que, mesmo diante de uma pandemia 
dramática de proporções globais, manteve sua dinamicidade, 
força e protagonismo. Manteve-se como instrumento efici-
ente e exemplar no incentivo às ações sanitárias, econômi-
cas e sociais nas comunidades, na ampliação da oferta de 
recursos aos empreendedores e empresários em geral, na 
criação de oportunidades para geração de mais empregos, 
renda e cidadania, além de ser a porta de entrada para muitos 
desbancarizados. 

Como resultado, crescemos, de forma ainda mais rápida, sus-
tentável e organizada, ancorados no dinamismo de nossas 
ações e na credibilidade de nossos associados. Esta é a pri-
meira mensagem que desejo compartilhar com vocês: juntos, 
unidos, organizados e confiantes nos princípios e valores do 
Cooperativismo, somos imbatíveis. 
 
Os números do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo - 
SNCC confirmam a robustez do setor: o ano de 2020 encerrou 
com mais de 12,8 milhões de associados, atendidos por 847 
cooperativas singulares. Vários sistemas ampliaram a rede 
de agências nas pequenas e médias cidades, na contramão 
do fechamento de unidades de atendimento pelos bancos 
tradicionais. É esse mesmo conjunto de instituições que 
está empenhado em alcançar 20% das operações de crédito 
do Sistema Financeiro Nacional em 2022, como consta na 
Agenda BC#. Estamos trabalhando duramente para superar 
esse desafio.

Este Relatório de Gestão retrata um momento importante e 
atípico para a Confebras, que, a exemplo de outras institu-
ições, precisou se reinventar em 2020. Com uma equipe com-
pacta atuando de forma virtual, realizamos dois concorridos 
eventos digitais. O Festival Coop+, em junho, oportunizou 
a apresentação dos conceitos de economia solidária, de 
exemplos de intercooperação em plena pandemia, de cases 
de sucesso na atuação das cooperativas para minimizar os 
efeitos da crise econômica e social, além de viabilizar o Hack-
athon Coop+, uma maratona de inovação.   

O movimento 
cooperativista é 
alicerçado em sete 
princípios fundamentais 
e três deles marcaram 
especialmente o ano 
de 2020: o interesse 
pela comunidade, a 
intercooperação e a 
promoção da educação, 
formação e informação. 
Entendemos que foram 
essas as bases de atuação 
do Cooperativismo de 
Crédito em 2020.

2. 
mensagem 
do presidente
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Somos COOP ! 

Somos Confebras!

Em novembro, ocorreu a 3ª edição do Fórum Integrativo 
Confebras Digital, que contou com a presença de estrate-
gistas, lideranças e pensadores para debaterem o Coopera-
tivismo de Crédito sob um novo olhar, antecipando cenários 
e trazendo à discussão estratégias, processos inovadores 
e uma nova visão sobre a sustentabilidade. No evento, de 
forma inédita, as cooperativas singulares independentes 
tiveram um painel exclusivo para debater suas questões 
específicas e urgentes.

As transformações no SFN, com o advento da vigência 
da Plataforma PIX, além de novidades como o Open 
Banking foram temas tratados em painel especial com 
a participação de representantes do Banco Central do 
Brasil. Aliás, nunca é demais destacar o apoio que o 
BCB tem conferido ao setor, fator fundamental para o 
crescimento e a solidez do Cooperativismo de Crédito 
brasileiro. 
 
Ainda na linha das novidades em 2020, podemos 
enfatizar os produtos digitais criados pela Confebras 
como o Projeto ConectCoop, com webséries e vídeos 
exclusivos, webinars e podcasts reunindo especialis-
tas selecionados para agregar conhecimento ao nosso 
público. Autores consagrados também disponibilizaram 
capítulos de suas obras, de modo online, dentro do Pro-
jeto Leitura Cooperativista.
 
Reformulamos ainda o Programa CooperaEduca, vol-
tado ao público infanto-juvenil, com jogos, vídeos e 
cartilhas educativas em formato online, levando a 
cidadania financeira aos nossos pequenos cidadãos. 
Já os conteúdos disponibilizados na plataforma EaD da 
Confebras foram atualizados nas três trilhas de apren-
dizagem. A Editora teve sua livraria virtual remodelada 
e foram realizados investimentos em e-commerce para 
adequação aos novos tempos. 
    
Um serviço há muito esperado pela comunidade coopera-
tivista, o BureauCoop, foi lançado durante webinar 
comemorativo aos 34 anos da Confebras. A plataforma 
digital interativa, que utiliza recursos tecnológicos de 
Business Intelligence (BI), apresenta dados segmenta-
dos relativos ao Sistema Nacional de Crédito Coopera-
tivo - SNCC, tendo como fonte principal os números 
divulgados periodicamente pelo BCB. Já foram milhares 
de acessos à plataforma, o que vem correspondendo ao 
objetivo da Confebras de tornar o BureauCoop um portal 
informativo de referência para todo o setor. 

Por fim, o tema “Inspirar esperança para uma comu-
nidade global”, que marcou o Dia Internacional das 
Cooperativas de Crédito, em outubro de 2020, traduz o 
contexto social que ainda vivemos. Desejamos que o 
movimento se consolide como instrumento de inclusão 
e justiça social e continue se diferenciando no mercado 
pela ênfase na humanização dos serviços financeiros - 
sem renunciar à tecnologia de ponta -, além de fomentar 
a inovação e as melhores práticas de governança.
 
É com esse espírito responsável e otimista que foram 
montadas, ainda em 2020, as bases para o 13º CON-
CRED. Com sua realização confirmada para 18 a 20 de 
agosto de 2021, abordará a temática central Coopera-
tivismo de Crédito conectado em um único propósito:   
a transformação econômica e social do País, trazendo 
uma programação ainda mais completa e estimulante 
para os congressistas.

Comprometido com a governança da Confebras durante 
os últimos seis anos, quando exerci os cargos de 
vice-presidente e presidente da entidade, encerro esta 
mensagem  com palavras de gratidão e carinho pelo 
grande aprendizado que tive à frente de uma instituição 
nobre e imprescindível, que conta com filiados e dirigen-
tes qualificados e é conduzida por uma equipe guerreira 
e competente, merecedora de nossos aplausos pelas 
conquistas de hoje e de sempre. 

Minha certeza é que a CONFEBRAS precisará de diri-
gentes, filiados e equipe cada vez mais comprometidos 
com seus ideais e protagonismo, pois, com a mudança 
acelerada que o setor vem enfrentando, muitos bons 
combates estão porvir e a liderança da entidade será 
indelegável.

Que a estrela do cooperativismo continue iluminando os 
corações de todos nós, fazendo florescer, ainda mais, a 
solidariedade, a humildade e a verdade que liberta! Afi-
nal, somos um movimento transformador de realidades, 
de pessoas e de comunidades. Somos COOP!  Somos 
CONFEBRAS!

Kedson Macedo
Presidente da Confebras
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Expansão e consolidação 
institucional - Novas Filiações
Uma das principais características do Cooperativismo é a capacidade de 
união e colaboração.  Mesmo em tempos difíceis, essa prerrogativa já se 
tornou um marco no Cooperativismo Financeiro Brasileiro, como sistema e 
modelo de negócio.

No último ano, com todos os entraves, a Confebras conseguiu trabalhar para 
ampliar seu quadro social, respeitando o impacto provocado pela crise nas 
instituições, mas sempre na busca incessante por atender e amparar as 
cooperativas de crédito do Brasil.

Atualmente, a Confebras conta com todos os sistemas de cooperativas de 
crédito em seu quadro social, que é composto por 37 cooperativas, entre 
elas 3 Confederações, 1 Federação, 16 Centrais e 17 Singulares, o que 
soma 457 Cooperativas filiadas indiretamente e mais de 6,3 milhões de 
associados, também indiretos (Dez/2020).

A CrediBRF foi a instituição que agregou ainda 
mais valor ao quadro social da Confebras em 2020:

Há mais de 30 anos, a CrediBRF - Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo BRF incentiva a boa gestão financeira 
e o crescimento dos seus cooperados.  

Com mais de 50 mil associados, a CrediBRF conta com 
26 postos de atendimento e 80 profissionais altamente capacitados 
para promover serviços personalizados e levar qualidade 
de vida a toda a base cooperada.

3.1.

3. 
realizações 
da confebras 
em 2020

!
!!
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Expansão e consolidação 
institucional - Novas Filiações

Métricas Comunicação
Em 2020, houve um intenso fluxo de informações acer-
ca da Covid-19. Todos buscavam informações sobre 
o novo coronavírus, seus sintomas, suas variantes e 
as principais consequências e sequelas. Isso tornou a 
comunicação bastante desafiadora, principalmente por 
causa da exacerbada quantidade de Fake News e das 
fontes inóspitas que não agregavam valores e verdade a 
alguns conteúdos publicados.

Apesar da grande troca de informações que os princi-
pais veículos de comunicação sofreram, a Confebras 
conseguiu proporcionar conteúdo de qualidade e com 
o nível de confiabilidade que já é de praxe da Con-

federação. Muitas matérias foram publicadas sobre 
temas além-pandemia, mas não deixamos de analisar 
os impactos que a crise traria para as cooperativas 
financeiras, já que tratar do assunto foi inevitável, diante 
da sua importância.  A ideia era apresentar panoramas 
reais, trazer estatísticas e dados, mas com a leveza e o 
otimismo intrínseco ao Cooperativismo.

Os números da Comunicação da Confebras ascenderam, 
quebrando os recordes de anos anteriores e surpreen-
dendo, novamente, em todos os aspectos, conforme 
apresentado na tabela abaixo:

3.2.

Rede/Canal Até dez/2018 Até dez/2019 Até dez/2020

Média de Visitação Mensal:
4.401 visitantes únicos

Média de Visitação Mensal:
17.530 visitantes únicos

Média de Visitação Mensal:
31.539 visitantes únicos

1.390 curtidas na página 1.509 curtidas na página 1.536 curtidas na página

395 seguidores 501 seguidores 591 seguidores

8.008 conexões 8.950 conexões 9.514 conexões

701 seguidores 1.142 seguidores 1.663 seguidores

26 inscritos 41 inscritos 491 inscritos
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Pioneira em educação financeira coopera-
tivista, a Confebras promoveu uma efetiva 
conexão entre o conhecimento e os co-
operativistas sedentos por capacitação e 
crescimento pessoal e profissional. 

Em 2020, o programa de educação coopera-
tivista da Confebras foi repaginado a partir 
da atualização das Trilhas de Aprendizagem 
e da adequação didática e de linguagem dos 
cursos, com a implantação de estratégias 
de atualização permanente dos conteúdos 
oferecidos. Além disso, a Plataforma 
Confebras EaD passou por atualizações 
tecnológicas importantes, ficou mais 
moderna e flexível, proporcionando um 
ambiente de aprendizado privado, com 
materiais complementares e bibliotecas de 
apoio para cada Trilha. 

Acessível em todos os navegadores e total-
mente responsiva, adapta-se a diversos 
formatos de dispositivos, sem prejudicar a 
praticidade do aprendizado, além de ficar 
disponível o tempo todo. 

Uma das inúmeras vantagens em ser filiada 
da Confebras é ter acessos gratuitos para 
os três cursos disponíveis na plataforma. 

Em 2020, mais de 1.500 acessos foram 
liberados para nossas filiadas. 

Se a sua cooperativa ainda não desfrutou 
desse benefício, solicite a aquisição de 
seus acessos gratuitos pelos contatos 
abaixo:

Plataforma 
Confebras EAD

Compartilhar conhecimento: 
      isso é Cooperativismo!

3.3.

tatiele.almeida@confebras.coop.br
ead.confebras.coop.br
(61) 3323-2335
WhatsApp (61) 9 9994-9769 _
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Com o propósito de ampliar a oferta de 
cursos gratuitos para suas filiadas, a Con-
febras firmou parceria com a Central Ailos, 
proporcionado acesso a 120 (cento e vinte) 
cursos, que compõem o portfólio do Pro-
grama de Integração e Desenvolvimento de 
Cooperados e Comunidade -  PROGRID.

Criado pelo Sistema Ailos em 2002, o pro-
grama de educação das cooperativas que 
tem como principal objetivo,  promover o 
desenvolvimento das pessoas, está estru-
turado nos seguintes eixos: cooperativis-
mo, educação financeira, empreendedoris-
mo, competências profissionais, cidadania 
e meio ambiente, cultura e bem-estar. A 
plataforma é atualizada constantemente, 
portanto há sempre novos cursos no 
catálogo.

Os cursos já estão disponíveis para as fili-
adas da Confebras, podendo ser ofertados 
para todo o seu quadro de colaboradores. 

Para acesso ao ambiente, o participante deverá 
realizar o login no link http://www.progrid.coop.br 
e seguir as orientações a seguir: 

Compartilhar conhecimento: 
      isso é Cooperativismo! Filiadas da Confebras 

têm acesso gratuito 
a 120 cursos do EaD PROGRID

3.4.

1. Click em cadastre-se; 

2. Escolher a cooperativa: Viacredi;

3. Preencha os dados, 
e marque a opção “NÃO” 
na pergunta “Você é cooperado?”

4. Finalize o cadastro e tenha 
acesso aos cursos gratuitamente. _
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Com o compromisso de  inovar e de fun-
damentar a força do cooperativismo fi-
nanceiro dentro do Sistema Financeiro 
Nacional, a Confebras disponibilizou uma 
nova  ferramenta de pesquisa, que reúne 
os principais dados econômico-financeiros 
das cooperativas de crédito brasileiras. 

O projeto possibilita um conhecimento 
mais amplo acerca desse setor no País,  
principalmente porque apresenta seus 
números de forma fácil, interativa e trans-
parente. Na plataforma é possível filtrar as 
informações por diversos índices, como 
estrutura sistêmica a qual a cooperativa 
está vinculada; cooperativa central; perfil 
dos associados; categoria da cooperativa; 
região do País, o Estado e a cidade.

Elaborado com o conceito e com as ferramen-
tas de  Business  Intelligence  (BI), o  Bureau-
Coop  reúne, de forma organizada e estrutura-
da,  os principais números do setor. O sistema 
tem como diferencial permitir que os usuários 
busquem informações de acordo com as suas 
necessidades. 

Desde seu lançamento, a plataforma já teve 
mais de 12.000 acessos (dezembro/2020). 
Para o primeiro semestre de 2021, pretendemos 
triplicar esse quantitativo, já que há planos de 
implementar outras funcionalidades, dentre elas, 
acesso restrito para as filiadas à Confebras, com 
dados exclusivos.

BureauCoop
O Painel de Dados do 
Cooperativismo Financeiro

3.5.

www.bi.confebras.coop.br

Confira todas as possibilidades do 
Painel de Dados do Cooperativismo Financeiro em:

_

+



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 11

Lançado pela Confebras em 2012, o CooperaEduca tem 
o objetivo de disseminar a educação cooperativista e 
financeira para crianças na faixa dos 6 aos 12 anos e 
já alcançou um público de mais de 80 mil crianças. As 
ações do projeto têm sido aplicadas pelas cooperati-
vas de crédito, filiadas e não filiadas à Confederação, 
em diversos ambientes, como escolas, creches e comu-
nidades de vários Estados brasileiros.

Para que o projeto cumprisse seu propósito durante o 
isolamento social, a Confebras disponibilizou um con-
teúdo digital com o intuito de promover a ampliação 
do conhecimento acerca da educação cooperativista e 
financeira estendido aos pais, já que as aulas presen-
ciais foram suspensas e a grande maioria das famílias 
estavam em casa. Lições como o uso consciente do 
dinheiro, de recursos não renováveis, de cooperação e 
atividades colaborativas foram semeadas para mais de 
450 famílias. Além dos conteúdos desenvolvidos pela 
Confebras, o CooperaEduca em Casa contou com o 
apoio da Central Ailos, com a implementação dos vídeos 
de Contação de Histórias, por meio de uma parceria da 
Confederação com sua filiada. A Central também inves-
tiu no projeto do CooperaEduca Digital, na plataforma 
Progrid, que ultrapassou a marca de 11.000 acessos.

Programa
CooperaEduca

3.6.

confebras.coop.br/cooperaeduca-em-casa/

Acesse _820
pageviews

_462
acessos
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13/10/2020
Lançamento da obra: 
O Cooperativismo Financeiro 
na década de 2020: sem filtros!
Ênio Meinen, Graciela Fernandez, 
Helder Molina e Kedson Macedo

. . .

14/10/2020
Bate-papo: 
O Futuro Colaborativo, 
além da inovação
Pamella Fernandes, 
Jorge Alberto Soares Varanis, 
Diogo Anderson Angioleti

. . .

15/10/2020
Pauta BC: 
Panorama de Endividamento 
de Risco no Brasil, 
Superendividamento, Semana ENEF
Ronaldo Vieira da Silva, Lucas Iten Teixeira,
Adriana da Camara Tavares de Medeiros,
Edilson Rodrigues de Sousa 
e Luiz Lesse Moura Santos

“Inspirar esperança para uma comunidade 
global” foi o tema oficial do Dia Internacional 
das Cooperativas de Crédito - DICC 2020. A 
data, celebrada tradicionalmente na terceira 
quinta-feira do mês, teve suas comemorações 
realizadas no dia 15 de outubro.

O Cooperativismo Financeiro merece ser ampla-
mente divulgado, principalmente por sua força 
e solidez. Partindo deste princípio, a Confebras, 
em parceria com o Sistema OCB/Sescoop 
Nacional, os principais sistemas do SNCC e 
representantes de cooperativas independentes, 
optou por unificar a campanha do Dia Interna-
cional das Cooperativas de Crédito – DICC, com 
a campanha do “Somos Coop”, para que o público 
externo ao Cooperativismo Financeiro tomasse 
conhecimento deste modelo de negócio.

Para comemorar o DICC, uma sequência de três 
webinars foi realizada pela Confederação, em 
parceria com o Banco Central do Brasil, com o 
escritor Ênio Meinen e ainda com alguns jovens 
militantes do cooperativismo. 

Campanha nacional 
de divulgação do DICC: 
Dia Internacional das 
Cooperativas de Crédito 2020

3.7.

www.somos.coop.br/dicc

Acesse
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_
Propagar as diversas pautas do Cooperativismo Financeiro é a maior premissa da Editora 
Confebras, primeira e única editora do setor. Com mais de 25 obras publicadas, entre traduções 
e edições próprias, a Confebras remodelou sua livraria virtual e investiu em uma plataforma de 
e-commerce, moderna e de fácil navegabilidade, na qual todas as obras disponíveis podem ser 
adquiridas, inclusive os lançamentos de 2020. Em 2020, a Editora Confebras lançou três obras 
de grande valor para o acervo do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo:

Editora Confebras

3.8.

Gestão e Análise de Crédito 
nas Instituições Financeiras Cooperativas, 
de Euder Lopes (por enquanto, disponível 
somente em formato digital)

Saberes. Inovação, relacionamento e 
governança nas Cooperativas Cresol, de 
Adriano Michelon, Cledir A. Magri e 
José Carlos Vandresen

3.000 obras
A Livraria Confebras 
alcançou, em 2020, 
a marca de mais de 

vendidas, ampliando 
o acervo das cooperativas 
e das universidades do Brasil.
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O Cooperativismo 
Financeiro na década 
de 2020: sem filtros!, 
de Ênio Meinen

livraria.confebras.coop.br

Acesse

e adquira os exemplares
de sua preferência!

O Festival Digital do Cooperativismo Finan-
ceiro aconteceu em junho de 2020, por meio 
de uma parceria com o Grupo ANGA. O Festival 
Coop+ abriu o calendário de eventos digitais da 
Confebras, trazendo palestras, workshops, fast 
talks, palestras simultâneas, edição de e-books 
e o Hackathon Coop+, que produziu soluções 
colaborativas para fomentar a intercooperação. 

O evento produziu mais de 14 horas de conteúdo 
100% online e gratuito e contou com a partici-
pação de mais de 20 palestrantes do mercado e 
do cooperativismo e mais de 2.000 internautas.

Festival Coop+

3.9.



Já nos planos da Confebras 
há um certo tempo, o Projeto 
ConectCoop ganhou celeridade 
durante a grande crise 
sanitária. A ideia de produzir 
conteúdo multiplataforma 
foi intensificada quando o 
“digital” se transformou em 
necessidade para escritórios 
e organizações mundo afora.

O projeto traz três vertentes 
de conteúdo e eventos que 
proporcionam conhecimento 
multifacetado para o público 
final: o webinar, o podcast e 
a websérie. Os webinars e as 
webséries ficam disponíveis 
no Canal do YouTube da 
Confebras. Já os podcasts 
podem ser encontrados nas 
principais plataformas de áudio 
(Spotify, Deezer, Apple Music).

Projeto 
ConectCoop

3.10.

02/06/2020
O Futuro dos Negócios
Marcelo Minutti

22/07/2020
A nova abordagem da auditoria
frente ao cenário de pandemia
Nestor Ferreira Campos Filho

03/09/2020
A Evolução do ensino na modalidade EAD
Profª. Drª. Josiane Maria de Freitas Tonelotto

30/09/2020
Reforma Tributária e os impactos no 
Cooperativismo de Crédito e PLP 27/2020
Deputado Evair de Melo

13/10/2020
O Cooperativismo Financeiro 
na década de 2020: sem filtros!
Ênio Meinen, Graciela Fernández, Helder Molina e Kedson Macedo

14/10/2020
O Futuro Colaborativo, além da inovação
Pamella Fernandes, Jorge Alberto Soares Varanis, 
Diogo Anderson Angioleti

15/10/2020
Panorama de Endividamento de risco no Brasil,
Superendividamento, Semana ENEF (BC)
Ronaldo Vieira da Silva, Lucas Iten Teixeira, 
Adriana da Camara Tavares de Medeiros, 
Edilson Rodrigues de Sousa e Luiz Lesse Moura Santos

03/11/2020
34 anos da Confebras
Kedson Macedo, Celso Ramos Régis, José Valdir Ribeiro dos 
Reis, Rui Schneider da Silva, Manoel Messias da Silva e Mar-
coni Lopes de Albuquerque*+CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 15
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Episódio 01
O Papel Econômico e 
Social do Cooperativis-
mo de Crédito em Tem-
pos de Crise
Luís Artur Nogueira

Episódio 02
Educação Financeira 
e a Importância de 
Aprender, Desde Cedo, a 
Poupar
Érico Metzner

Episódio 03.1
Dicas Infalíveis para 
Falar Bem em Público
Luiz Augusto Araújo

Episódio 03.2
Dicas Infalíveis para 
Falar Bem em Público
Luiz Augusto Araújo

Episódio 03.3
Dicas Infalíveis para 
Falar Bem em Público
Luiz Augusto Araújo

Episódio 03.4
Dicas Infalíveis para 
Falar Bem em Público
Luiz Augusto Araújo

Episódio 04
Comunicação Centrada 
no Cooperado
Marcelo Vieira

Episódio 05.1
Dia Nacional da 
Consciência Negra:
Vozes Negras que Ecoam 
no Cooperativismo
Camila Erika Nicolau

Episódio 05.2
Dia Nacional da 
Consciência Negra:
Vozes Negras que Ecoam 
no Cooperativismo
Renée Sattiewhite

Episódio 05.3
Dia Nacional da 
Consciência Negra:
Vozes Negras que Ecoam 
no Cooperativismo
Divani Ferreira de 
Souza Matos

Episódio 06.1
Vozes do Futuro
Heloísa Lucena

Episódio 06.2
Vozes do Futuro
Heitor Rodrigues Caon

Episódio 06.3
Vozes do Futuro
Mariana Figueiredo Eifert

Episódio 06.4
Vozes do Futuro
Arthur de Almeida da Costa

Episódio 01
O Futuro do Cooperativismo 
Financeiro no Brasil e o 
Papel da Confebras para a 
Comunidade Cooperativista
Kedson Macedo

Episódio 02
Auditoria em Tempos 
de Pandemia e os Desafios 
para Quem Atua no Setor
Nestor Ferreira Campos Filho

Episódio 03
Alice, a Assistente 
Virtual do Sicoob
Fernando Gabriel
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Os desafios do ano mais atípico que 
presenciamos foram inúmeros, mas deles 
também floresceram ideias e inovações. 
O 3º Fórum Integrativo Digital foi fruto 
deste período em que adiar o 13º 
CONCRED e investir no digital foi mais 
do que necessário. Diante do adiamento 
do maior evento do Cooperativismo 
Financeiro da América Latina, a Confebras 
articulou a proposta de proporcionar 
um evento que fosse 100% gratuito e 
digital. Não com a ideia de substituir 
o CONCRED, mas de oportunizar a 
difusão de temáticas necessárias para 
o momento, de forma gratuita e visando 
a maior participação de pessoas, com 
total respeito ao impacto que a pandemia 
trouxe para a economia do Brasil.

Sob o tema “Cooperativismo de Crédito: 
um novo olhar para o futuro”, o Fórum 
teve a participação de grandes lideranças 
do Cooperativismo, do Banco Central 
do Brasil e de palestrantes do mercado 
financeiro e tecnológico. Temáticas 
como PIX, Open Banking, Comunicação, 
Criatividade, Inovação, Transformação 
Digital e o Futuro dos Negócios nortearam 
os dois dias do evento. 

Fórum 
Integrativo Digital

3.11.

_2

13.442
7.457

11/11 - 698
12/11 - 762

+10h
1.363

dias de evento

pageviews

de conteúdo 
exclusivo

interações
com o site

Visualizações
por dia:

Acesso de todos
os Estados do Brasil

inscritos
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O 13º Concred está confirmado para os dias 18 a 
20 de agosto de 2021, em formato 100% digital. As 
inscrições serão reabertas em breve. Acompanhe 
as redes sociais da Confebras.
 
A programação está imperdível. A exemplo das 
edições anteriores, está prevista a participação de 
renomados palestrantes e especialistas nacionais 
e internacionais, de diretores e do corpo técnico do 
BCB e de grandes lideranças do cooperativismo.

É indiscutível a grandiosidade, o significado e a 
relevância do 13º CONCRED. Dois aspectos são 
importantes: a oportunidade de propor ações de 
intercooperação para o público participante e o es-
perado impacto dos resultados no desenvolvimen-
to do Cooperativismo de Crédito nacional. 

Cooperativismo de 
Crédito conectado em 
um único propósito: 
a transformação 
econômica e social do 
País - este será o tema 
norteador do evento.

O 13° CONCRED 
promoverá 
emoções reais.

3.12.

www.confebras.coop.br/concred

Acesse

*+
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Uma representação sólida
     se constrói com participação.

2020 2019

Ativos Totais (em bilhões) 29,16%
R$ 234,48

R$ 181,54

Operações de Crédito (em bilhões) 29,94%
R$ 101,25

R$ 77,92

Depósitos Totais (em bilhões) 29,39%
R$ 114,61

R$ 88,58

Patrimônio Líquido (em bilhões) 7,32%
R$ 32,54

R$ 30,32

A evolução dos principais números4.1.

+

+

++

4. 
evolução 
do conglomerado
de filiadas 
da confebras

em bilhões
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2020 2019

Número de Associados (em milhões) 8,17%
6,49 6

Número de Associados PF (em milhões) 7,27%
5,46 5,09

Número de Associados PJ (em milhões) 11,96%
1,03 0,92

Cooperativas Diretas 0%
37 37

Cooperativas Indiretas -8,43%
456 498

DADOS CONSOLIDADOS 2020 2019 VARIAÇÃO

Nº Cooperativas Singulares 1272 847 -33%

Ativos Totais 62,8 bilhões 337,8 bilhões 437,3%

Carteira de Crédito Ativa 37,4 bilhões 202,6 bilhões 441,1%

Operação de Crédito 37,3 bilhões 198,1 bilhões 431,2%

Depósitos Totais 34,6 bilhões 214,5 bilhões 519,7%

Patrimônio Líquido 14,5 bilhões 57,4 bilhões 293,5%

Postos de Atendimento 3.604 6.485 79,9%

Cooperados Totais (2016-2020) 8,8 milhões 12,8 milhões 44%

Cooperados PF (2016-2020) 7,9 milhões 10,9 milhões 38%

Cooperados PJ (2016-2020) 975 mil 1,8 milhões 93%

A evolução do quadro social

A evolução do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo de 2011 a 2020

Os números de cooperados passaram a ser registrados pelo BC a partir de 2016. A pesquisa não exclui a eventual repetição do associado que está em duas ou mais cooperativas.

4.2.

4.3.

+
++
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C3
Congresso de 
Cooperativas 
de Crédito - 
Era 4.0: 

Em momentos nos quais o termo “presença digital” foi tão difundido, a Confebras 
buscou defender os vetores que se encontram no âmago de sua missão: representar 
e defender os interesses das cooperativas de crédito brasileiras. 

Assim, uma agitada agenda de encontros e participações, em sua maioria virtual, 
deu-se durante 2020:

Capitalismo Consciente, 
em 25 de junho de 2020;

Perspectivas e Desafios 
em Cenários Disruptivos 
e Inovadores, em 09 de 
setembro de 2020;

5. 
participações
institucionais

Café 
Cooperativo

5.1. 5.2.
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CoopTalks
Crédito

Inauguração 

Gestão e Governança:  
O Papel do Cooperativis-
mo de Crédito nos Novos 
Rumos da Economia, 
em 15 de outubro de 2020;

Nova agência do Sicoob 
Executivo em Sobradinho-
DF, em 25 de novembro de 
2020.

5.3. 5.4.

* %
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Agenda do Presidente

5.5.

Financiamento 
imobiliário por 
cooperativas

Cooperativismo
4.0

Cooperativismo
de Crédito

31/01/2020 02/02/2020 03/03/2020

Rádio CoopNews

Portal do 
Cooperativismo 
Financeiro

Seu Dinheiro 
Vale Mais

Portal Sicoob
MundoCoop

Portal Sistema 
OCERGS/SESCOOP-RS

Portal do 
Cooperativismo 
Financeiro

Portal MundoCoop

ONLINE ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Tema/Temática: Tema/Temática: Tema/Temática:

Veículo:

Veículos: Veículos:

Financiamento 
imobiliário

10/03/2020

iBahia

Tema/Temática:

Veículos:

Cooperativismo
no Nordeste

17/03/2020

Seu Dinheiro 
Vale Mais ONLINE

Tema/Temática:

Veículos:

JAN FEV MAR

O Sistema 
 Confebras
 possui mais 
     de 6 milhões
de associados indiretos.
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Cooperativismo Live 
CoopCafé

Cooperativismo e 
Empreendedorismo

BureauCoop:
O Painel de 
Dados do 
Cooperativismo
Financeiro

Cooperativismo: 
Regiões Sul 
e Sudeste

Crescimento
das operações
de crédito nas
cooperativas

19/05/2020 03/10/2020

15/10/2020

04/11/2020

27/05/2020

04/10/2020

MundoCoop

EasyCoop

Folha de São Paulo, Novo OCB/ES, 
EasyCoop, O Popular, Somos Cooperativismo, 
Sicoob Central SC/RS, MundoCoop, OCERGS, 
Diário Indústria e Comércio, RioCoop, Revista Em Evidência, 
Notícias de Mato Grosso, Minuto/MT.

ONLINE

ONLINE

Tema/Temática: Tema/Temática:

Tema/Temática:

Tema/Temática:

Tema/Temática:

Tema/Temática:

Veículos:

Canal 
BR Cooperativo

Canal Prof. José Carlos 
de Assunção

Portal 
BR Cooperativo

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Veículos:

Veículos:

Veículos:

Veículos:

Veículos:

MAI OUT NOV
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6.
demonstrações
contábeis
e notas
explicativas
2020

*

_

%
=
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ATIVO Nota Explicativa 2020 2019

Circulante 2.666.376,61 1.360.393,28

 Disponibilidades 4 2.275.391,64 857.864,26

 Outros créditos 5 276.241,59 407.161,10

 Outros valores e bens 6 114.743,38 95.367,92

Não-circulante 157.892,33 144.844,37

 Permanente 157.892,33 144.844,37

      Investimentos 7 63.918,24 60.640,33

      Imobilizado 8 92.797,32 82.695,53

      Intangível 9 1.176,77 1.508,51

TOTAL DO ATIVO 2.824.268,94 1.505.237,65

PASSIVO Nota Explicativa 2020 2019

Circulante 670.867,80 265.897,03

 Outras obrigações 670.867,80 265.897,03

      Obrigações Sociais e Trabalhistas 10a 29.333,65 45.664,96

      Obrigações Tributárias 10b 17.565,44 8.316,63

      Fornecedores e Credores Diversos 10c 581.572,97 89.427,20

      Provisões Trabalhistas e Tributárias 10d 42.395,74 122.488,24

Patrimônio líquido 2.153.401,14 1.239.340,62

 Capital social 11a 51.738,49 42.165,31

 Reserva Legal 11b 1.282.406,16 1.195.812,25

 FATES 11c 83.208,26 1.363,06

 Sobras à disposição da AGO 11d 736.048,23 -

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.824.268,94 1.505.237,65

Balanços Patrimoniais 
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores em reais - R$
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DSP Nota Explicativa 2020 2019

Ingressos/Receitas operacionais 852.860,00 769.630,93

     Taxa de manutenção 13a 852.860,00 769.630,93

Resultado bruto das receitas operacionais 852.860,00 769.630,93

(-) Deduções da receita operacional 13b (52.621,79) (74.996,53)

     Devoluções e Cancelamentos - -

     Impostos e Contribuições 3j (52.621,79) (74.996,53)

Ingressos - Outras receitas/Dispêndios - Despesas operacionais 77.594,26 (929.187,19)

     Despesas de pessoal 12a (1.383.162,54) (1.245.805,66)

     Despesas administrativas 12b (479.893,41) (513.720,34)

     Despesas tributárias 12c (10.627,05) (5.882,60)

     Receitas Extraordinárias 14a 2.671.294,79 3.692.431,00

     Despesas Extraordinárias 14b (720.017,53) (2.856.209,59)

Resultado operacional 877.832,47 (234.552,79)

Resultado não operacional 15a 39.862,84 59.187,09

     Receitas não operacionais 59.168,33 90.607,15

     Despesas não operacionais (19.305,49) (31.420,06)

Provisão para IRPJ e CSLL 15b (12.421,49) -

     Provisão para IRPJ (4.658,06) -

     Provisão para CSLL (7.763,43) -

RESULTADO NO EXERCÍCIO 905.273,82 (175.365,70)

Demonstrações de Sobras ou Perdas
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores em reais - R$

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DSP Nota  
Explicativa

Atos 
Cooperados

Atos Não 
Cooperados

Consolidado 
2020 2019

Ingressos/Receitas operacionais 852.860,00 - 852.860,00 769.630,93

     Taxa de manutenção 13a 852.860,00 - 852.860,00 769.630,93

Resultado bruto das receitas operacionais 852.860,00 - 852.860,00 769.630,93

(-) Deduções da receita operacional 13b - (52.621,79) (52.621,79) (74.996,53)

     Devoluções e Cancelamentos - - - -

     Impostos e Contribuições 3j - (52.621,79) (52.621,79) (74.996,53)

Ingressos - Outras receitas/Dispêndios - Despesas operacionais 24.308,06 53.286,20 77.594,26 (929.187,19)

     Despesas de pessoal 12a (830.450,79) (552.711,75) (1.383.162,54) (1.245.805,66)

     Despesas administrativas 12b (288.128,00) (191.765,41) (479.893,41) (513.720,34)

     Despesas tributárias 12c (6.380,48) (4.246,57) (10.627,05) (5.882,60)

     Receitas Extraordinárias 14a 1.429.719,98 1.241.574,81 2.671.294,79 3.692.431,00

     Despesas Extraordinárias 14b (280.452,65) (439.564,88) (720.017,53) (2.856.209,59)

Resultado operacional 877.168,06 664,41 877.832,47 (234.552,79)

Resultado não operacional 15a (11.228,97) 51.091,81 39.862,84 59.187,09

     Receitas não operacionais 362,05 58.806,28 59.168,33 90.607,15

     Despesas não operacionais (11.591,02) (7.714,47) (19.305,49) (31.420,06)

Provisão para IRPJ e CSLL 15b - (12.421,49) (12.421,49) -

     Provisão para IRPJ - (4.658,06) (4.658,06) -

     Provisão para CSLL - (7.763,43) (7.763,43) -

RESULTADO NO EXERCÍCIO 865.939,09 39.334,73 905.273,82 (175.365,70)

Demonstrações de Sobras ou Perdas
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores em reais - R$

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eventos Capital Reserva 
legal

Sobras ou
perdas

acumuladas
FATES Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 34.900,38 527.325,78 845.567,17 105.695,90 1.513.489,23

Movimentações de capital

     Integralização 8.264,93 8.264,93

     Devolução (1.000,00) (1.000,00)

Sobras/Perdas líquidas antes das destinações 175.365,70 175.365,70

Destinações

Das sobras de 2019

     Reserva legal (10%) - (845.567,17) (845.567,17)

     FATES (5%) Estatuto + Sobras Atos Não Coopoerados - -

     Utilização do FATES 2019 (104.332,84) (104.332,84)

Transferência Reserva Capital Diretoria 2019 845.567,17 - - 845.567,17

Transferência de Cotas de Capital -

Compensação de Perdas de Investimentos -

Compensação de Perdas do Exercício (175.365,70) (175.365,70) - (350.731,40)

Ajuste de Exercícios Anteriores (1.715,00) - - (1.715,00)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 42.165,31 1.195.812,25 0,00 1.363,06 1.239.340,62

Mutações do exercício 7.264,93 668.486,47 (845.567,17) (104.332,84) (274.148,61)

Eventos Capital Reserva 
legal

Sobras ou
perdas

acumuladas
FATES Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 42.165,31 1.195.812,25 0,00 1.363,06 1.239.340,62

Movimentações de capital

     Integralização 10.205,65 10.205,65

     Devolução (632,47) (632,47)

Sobras líquidas antes das destinações 905.273,82 905.273,82

Destinações

Das sobras de 2020

     Reserva legal (10%) - (86.593,91) (86.593,91)

     FATES (5%) Estatuto + Sobras Atos Não Coopoerados - (82.631,68) 82.631,68 -

     (-) Aplicação do FATES em 2020 - (786,48) (786,48)

Transferência Reserva Capital Diretoria 2020 86.593,91 - 86.593,91

Transferência de Cotas de Capital -

Compensação de Perdas de Investimentos - -

Compensação de Perdas do Exercício - - -

Ajuste de Exercícios Anteriores - -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 51.738,49 1.282.406,16 736.048,23 83.208,26 2.153.401,14

Mutações do exercício 9.573,18 86.593,91 736.048,23 81.845,20 914.060,52

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores em reais - R$
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Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Atividades operacionais

Sobras/Perdas do exercício 905.273,82 (175.365,70)

Ajuste de exercícios anteriores - -

Depreciações e Amortizações 19.305,49 20.352,59

Aumento (redução) em ativos operacionais 111.544,05 (104.046,69)

Outros créditos 130.919,51 (92.102,97)

Outros valores e bens (19.375,46) (11.943,72)

Aumento (redução) em passivos operacionais 404.970,77 (109.467,79)

Outras obrigações 404.970,77 (109.467,79)

Caixa líquido aplicado em atividades operacionais 535.820,31 (193.161,89)

Atividades de investimentos

Aquisição de investimento (3.277,91) (5.725,05)

Aquisição de imobilizações de uso (29.075,54) (25.052,40)

Aplicação do intangível - (1.658,72)

Baixa de Imobilizado - -

Caixa líquido aplicado / Originado em investimentos (32.353,45) (32.436,17)

Atividades de financiamentos

Aumento por novos aportes de capital 9.573,18 7.264,93

Destinações ao FATES (786,48) (104.332,84)

Constituição do FATES - -

Caixa líquido aplicado  / Originado em financiamentos 8.786,70 (97.067,91)

Aumento / Redução líquida das disponibilidades / Equivalentes 1.417.527,38 (498.031,67)

Modificações em disponibilidades líquida / Equivalentes

No início do período 857.864,26 1.355.895,93

No fim do período 2.275.391,64 857.864,26

Variação líquida das disponibilidades / Equivalentes 1.417.527,38 (498.031,67)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores em reais - R$

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores em reais - R$

1 . Contexto operacional  
 
A Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito tem por objetivo principal a promoção do cooperativismo 
de crédito em seus vários segmentos, bem como a defesa dos interesses comuns de suas filiadas, contribuindo 
para a constituição de uma sociedade mais justa e solidária. Promove a educação cooperativista e financeira, 
a promoção de intercâmbios de estudos, bem como a qualificação e a certificação profissional no âmbito do 
cooperativismo, em especial junto ao ramo crédito, a representação das filiadas junto a órgãos nacionais e 
internacionais, zelando pela  preservação dos valores e da filosofia do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.

2 . Apresentação das demonstrações contábeis                 
               
As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da Confebras e foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as alterações exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09, adaptadas às peculiaridades da legislação cooperativista, bem como como apresentadas conforme o Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, com adaptações para cooperativas de terceiro grau, 
como Confederação. Consideram, ainda, no que for julgado pertinente e relevante, os pronunciamentos, orientações e 
as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3 . Resumo das principais práticas contábeis                 
               
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a 
seguir:       
                            
a) Disponibilidades          

As Disponibilidades são avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidos até a data do balanço. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.        

b) Outros Créditos                       
  
Valores de Outros Créditos que se referem a importâncias devidas à Confebras por pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas no País, com relevância para as taxas de manutenção devidas pelas filiadas e contabilizadas pelo 
regime de competência.
         
c) Outros Valores e Bens                     
  
Compostos basicamente pela quantidade de livros e cursos sobre cooperativismo e estocados e prontos para 
distribuição, os quais são contabilizados pelo valor de custo, ajustados a valor recuperável de ativos através da 
constituição de provisão, de acordo com as normas vigentes.       

d) Investimentos

Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.
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e) Imobilizado, Intangível e Diferido                 

Correspondente aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou exercídos com essa finalidade, bem como benfeitoria em imóveis de terceiros. Demonstrados pelo custo 
de aquisição ou construção, menos depreciação e amortização acumulada.

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores 
residuais de acordo com as taxas divulgadas na nota explicativa de número 8, que levam em consideração a vida útil e 
econômica dos bens.

f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (“impairment”)         
O “impairment” deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa 
exceder o seu valor recuperável. Essa avaliação é revista anualmente a fim de verificar eventuais indicativos de perda 
por “impairment”.

Na avaliação da Administração, no período corrente não existem indicativos para reconhecimento de perda por 
“impairment”.

g) Ativos e passivos contingentes                     

Os ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas 
em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.  

Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis 
são apenas divulgados em nota explicativas.

Não há ativos e passivos contingentes em curso na Confederação.
                            
 h) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes           

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

i) Apuração do resultado                       

Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência.
As receitas e despesas são reconhecidas na demonstração de sobras em conformidade com o regime de competência.

 j) Tributos Federais, Estaduais, Imposto de Renda e Contribuição social         

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em operações 
consideradas como atos não-cooperativos. O resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento de 
tributação.

No exercício  de 2019 realizamos  operações consideradas como atos não-cooperativos e os tributos federais  
e  estaduais, tais como:  PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS foram apurados e recolhidos, conforme determina a 
Legislação vigente.
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6 . Outros valores e bens

Os valores sobre Outros valores e bens referem-se a:

7 . Investimentos

Estão compostos de cotas de participações junto ao Sicoob Executivo , ao Sicredi Planalto Central e a Cooper-
forte, respectivamente. Estando assim distribuidos:

2020 2019

Caixa - -

Bancos conta movimento 2.275.391,64 857.864,26

Total 2.275.391,64 857.864,26

2020 2019

Livros sobre cooperativismo - em estoque 103.173,58 83.272,22

Estoque de Brindes (Intercâmbio Internacional) 11.569,80 12.095,70

Total 114.743,38 95.367,92

Ações e cotas 2020 2019

SICOOB Executivo 53.803,68 51.532,31

SICREDI Planalto Central 10.059,74 9.054,44

COOPERFORTE (Contrato 110.990-4 - de 28/12/06 - vcto em 23/03/08 - 0,5178% am) 54,82 53,58

Total de Investimentos 63.918,24 60.640,33

5 . Outros créditos

Os valores sobre Outros créditos referem-se a:

4. Disponibilidades                     

Do valor total das disponibilidades que representam os saldos das contas correntes e contas investimentos 
mantidas nos bancos, abaixo relacionados, e valores em caixa como numerários: 

2020 2019

Adiantamento salariais e de férias a funcionários 40.961,96 827,90

Adiantamentos a fornecedores 68,54 600,00

Caução de Aluguel a receber 26.468,97 25.000,00

Valores a recuperar tributários 151.285,12 52.599,79

Valores a receber - Taxas de manutenção 54.457,00 43.133,41

Valores a receber - Não filiadas 3.000,00 285.000,00

Total 276.241,59 407.161,10

8 . Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear com base em taxas de-
terminadas pelo prazo de vida útil estimado. Os grupos foram depreciados conforme taxas de: instalações - 10% aa; 
móveis e equipamentos - 10% aa; sistema de comunicação - 10% aa e sistema de processamento de dados - 20% aa. 
O imobilizado teve a seguinte movimentação:
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2019 Entradas Baixas Depreciações 
acumuladas 2020

Mobiliário 60.401,50 - - (19.363,84) 60.401,50

Sistema de comunicação 10.805,96 2.304,00 - (8.870,73) 13.109,96

Biblioteca 108,70 - - (108,70) 108,70

Móveis e Utensílios 4.837,50 - - (1.764,11) 4.837,50

Máquinas e Equipamentos 3.054,87 - - (2.067,31) 3.054,87

Aparelhos de Refrigeração 5.184,34 5.002,00 - (3.169,09) 10.186,34

Sistema de processamentos de dados 83.687,95 21.769,54 - (69.015,26) 105.457,49

Total 168.080,82 29.075,54 - (104.359,04) 197.156,36

2019 Reversões Baixas Depreciações no 
período 2020

Mobiliário (13.323,69) (6.040,15) (19.363,84)

Sistema de comunicação (7.643,14) (1.227,59) (8.870,73)

Biblioteca (108,70) - (108,70)

Móveis e Utensílios (1.320,09) (444,02) (1.764,11)

Máquinas e Equipamentos (1.621,75) - - (445,56) (2.067,31)

Aparelhos de Refrigeração (2.220,66) - - (948,43) (3.169,09)

Sistema de processamentos de dados (59.147,26) - - (9.868,00) (69.015,26)

Total (85.385,29) - - (18.973,75) (104.359,04)

Total do Imobilizado 82.695,53 92.797,32

9 . Intangível

Demonstrado pelo custo de aquisição, refere-se aos custos com as licenças de uso de programas de processamentos 
de dados. As amortizações foram calculadas para o período de cinco anos a 20% aa.

10 . Obrigações Fornecedores, Sociais, Trabalhistas, Tributárias e Provisões

Os Valores com obrigações registradas no Passivo Circulante Exigivel a Curto Prazo, referem-se a: 

As depreciações acumuladas tiveram as seguintes movimentações:

2020 Entradas Amortizações 2019

Licenças e programas 8.735,42 - - 8.735,42

Amortizações acumuladas (7.226,91) - (331,74) (7.558,65)

Total 1.508,51 - (331,74) 1.176,77

2020 2019

a) Obrigações Sociais e Trabalhistas

     Obrigações Sociais e Trabalhistas 29.333,65 45.664,96

29.333,65 45.664,96

b) Obrigações Tributárias

     Obrigações Tributárias 17.565,44 8.316,63

17.565,44 8.316,63



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 35

11 . Patrimônio líquido

a) Capital Social          

O Capital Social, totalmente integralizado, está representado pela participação de 37 (trinta e sete) associa-
das, atingindo o montante de R$ 51.738,49 (cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e 
nove centavos) conforme abaixo:

Associadas Valor Participação

1. Banricoop 1.000,00 1,93%

2. Cecoop 1.000,00 1,93%

3 . Central Ailos 1.000,00 1,93%

4 . CNAC 1.000,00 1,93%

5 . Cresol Confederação 1.000,00 1,93%

6 . Cooperforte 1.000,00 1,93%

7 . Coopestado 1.000,00 1,93%

8 . CrediBRF 1.000,00 1,93%

9 . CrediSIS CentralCredi 1.000,00 1,93%

10 . Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (FNCC) 1.000,00 1,93%

11 . Primacredi 1.000,00 1,93%

12 . Sicoob Cecres 1.000,00 1,93%

13 . Sicoob Central Cecresp 6.324,73 12,22%

14 . Sicoob Central Crediminas 1.000,00 1,93%

15 . Sicoob Central Nordeste 1.264,93 2,44%

16 . Sicoob Central Norte 1.000,00 1,93%

17 . Sicoob Central Rio 1.000,00 1,93%

18 . Sicoob Central Rondon 1.764,93 3,41%

19 . Sicoob Central SC/RS 1.000,00 1,93%

20 . Sicoob Central Unicoob 4.427,26 8,56%

21 . Sicoob Coopec 1.000,00 1,93%

22 . Sicoob Cooperbom 632,00 1,22%

23 . Sicoob Credicom 1.000,00 1,93%

24 . Sicoob Credimonte 1.000,00 1,93%

25 . Sicoob Credivertentes 1.000,00 1,93%

26 . Sicoob Planalto Central 6.324,64 12,22%

c) Fornecedores e Credores Diversos

     Fornecedores 45.004,48 1.820,65

     Credores Diversos 536.568,49 87.606,55 

581.572,97 89.427,20

d) Provisões Trabalhistas e Tributárias

     Provisões Trabalhistas 42.395,74 122.488,24

     Provisões IRPJ e CSLL - -

42.395,74 122.488,24

Total 670.867,80 265.897,03
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b) Reserva Legal

O Fundo de Reserva Legal destina-se a reparar as perdas e a atender ao desenvolvimento das atividades da 
Confebras. O Fundo de Reserva Legal teve a seguinte movimentação:

c) FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

O FATES destina-se à prestação de assistência técnica, educacional e social às Cooperativas filiadas, dirigentes 
da Confederação e, conforme previsto no Estatuto Social, aos empregados da Confebras. O Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social teve a seguinte movimentação:

d) Sobras ou Perdas

As Sobras Brutas no valor de R$ 905.273,82 (novecentos e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e 
dois centavos) tiveram a seguinte destinação.

2020 2019

Saldo anterior 1.363,06 105.695,90

Sobras integrais, de exercício anterior - -

Destinação estatutária de 5% das sobras 43.296,95 -

Destinação Sobras Atos Não Cooperados 39.334,73

Utilização (786,48) (104.332,84)

Saldo final 83.208,26 1.363,06

2020 2019

Sobras Brutas 905.273,82 (175.365,70)

Reserva Legal - 10% (86.593,91) -

FATES - 5% exercício de 2020 (43.296,95) -

FATES - Atos Não Cooperados (39.334,73)

Sobras ou Perdas Líquidas 736.048,23 (175.365,70)

27 . Sicoob São Paulo 1.000,00 1,93%

28 . Sicoob Uni 1.000,00 1,93%

29 . Sicoob Unicentro Brasileira 1.000,00 1,93%

30 . Sicredi Cerrado GO 1.000,00 1,93%

31 . Sicredi Fronteiras PR/SC/SP 1.000,00 1,93%

32 . Sicredi Planalto Central 1.000,00 1,93%

33. Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 1.000,00 1,93%

34 . Sicredi União PR/SP 1.000,00 1,93%

35 . Unicred Central RJ/MT 1.000,00 1,93%

36 . Unicred Central SC/PR 1.000,00 1,93%

37 . Unicred do Brasil 1.000,00 1,93%

Total 51.738,49 100,00%

2020 2019

Saldo inicial 1.195.812,25 527.325,78

Reserva Legal - Destinação estatutária de 10% das sobras do exercício 86.593,91 -

Destinação das Sobras de 2019 pela diretoria - 845.567,17

Ajuste de Exercícios Anteriores - (1.715,00)

Compensação com Perdas Exercício 2020 - (175.365,70)

Saldo final 1.282.406,16 1.195.812,25
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12 . Despesas de Pessoal / Despesas Administrativas

Tiveram as seguintes composições nos seguimentos:          

13 . Receitas de Associadas

A arrecadação das associadas no exercicio de 2020 totalizou o valor de R$ 852.860,00 (oitocentos e cinquen-
ta e dois mil, oitocentos e sessenta reais), conforme composição a seguir:

2020 2019

a) Despesas com pessoal

     Benefícios (264.249,25) (195.682,27)

     Encargos (296.993,27) (262.192,85)

     Proventos (885.316,26) (774.762,60)

     Treinamento (6.203,65) (5.806,30)

     Estagiários (9.122,46) (5.290,37)

     Outras despesas com Pessoal (1.370,15) -

     Provisões Trabalhistas 80.092,50 (2.071,27)

     Total (1.383.162,54) (1.245.805,66)

2020 2019

b) Despesas administrativas

     Despesas de energia (5.216,29) (6.691,00)

    Despesas de aluguéis (75.479,84) (77.931,85)

    Despesas de comunicação (73.563,33) (47.900,02)

    Despesas de manutenção e conservação de bens (179,50) (4.316,00)

    Despesas de material (11.439,64) (12.155,76)

    Despesas de processamento de dados (47.924,54) (28.724,11)

    Despesas de serviços do sistema financeiro (11.666,56) (24.566,47)

    Despesas de serviços de terceiros (147.461,41) (128.991,89)

    Despesas de serviços técnicos especializados (50.516,46) (37.700,00)

    Despesas de transporte (6.957,66) (19.264,89)

    Despesas de viagem no país (26.183,42) (95.671,46)

    Despesas de viagem no exterior - -

    Outras despesas administrativas (23.304,76) (29.806,89)

    Total (479.893,41) (513.720,34)

2020 2019

b) Despesas Tributárias

     Despesas Tributárias (10.627,05) (5.882,60)

     Total (10.627,05) (5.882,60)

Total (1.873.683,00) (1.765.408,60)
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a) Receitas Operacional de Associadas
Associadas 2020 2019

1 . Banricoop 9.000,00 9.000,00

2. Cecoop 12.000,00 6.000,00

3 . Central Ailos 42.000,00 42.000,00

4 . Central Sicredi N/NE 3.500,00 6.000,00

5 . CNAC 12.000,00 12.000,00

6 . Cresol Confederação 42.000,00 42.000,00

7 . Cooperforte 18.000,00 18.000,00

8 . Coopestado 6.000,00 6.000,00

9 . CrediBRF 15.000,00 -

10 . CrediSIS CentralCredi 18.000,00 18.000,00

11 . Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (FNCC) 42.000,00 42.000,00

12 . Medcred - 3.465,00

13 . Primacredi 20.963,28 20.963,28

14 . Sicoob Cecres 18.000,00 13.500,00

15 . Sicoob Central Cecresp 56.117,88 56.117,88

16 . Sicoob Central Crediminas 42.000,00 42.000,00

17 . Sicoob Central Nordeste 18.000,00 17.500,00

18 . Sicoob Central Norte 31.177,92 31.177,92

19 . Sicoob Central Rio 18.000,00 18.000,00

20 . Sicoob Central Rondon 18.000,00 18.000,00

21 . Sicoob Central SC/RS 42.000,00 42.000,00

22 . Sicoob Central Unicoob 30.000,00 30.000,00

23 . Sicoob Coopec 9.353,04 9.353,04

24 . Sicoob Cooperbom 4.500,00 8.750,00

25 . Sicoob Credicom 18.000,00 12.000,00

26 . Sicoob Credimonte 9.000,00 9.000,00

27 . Sicoob Credivertentes 3.600,00 3.600,00

28 . Sicoob Planalto Central 49.882,44 49.882,44

29 . Sicoob São Paulo 46.765,44 46.765,44

30 . Sicoob Uni 42.000,00 24.500,00

31 . Sicoob Unicentro Brasileira 18.000,00 9.000,00

32 . Sicredi Cerrado GO 9.000,00 9.000,00

33 . Sicredi Fronteiras PR/SC/SP 9.000,00 9.000,00

34 . Sicredi Pioneira RS - 2.805,93

35 . Sicredi Planalto Central 15.000,00 15.000,00

36 . Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 18.000,00 17.750,00

37 . Sicredi União PR/SP 18.000,00 18.000,00

38 . Unicred Central RJ/MT 18.000,00 12.000,00

39 . Unicred Central SC/PR 9.000,00 9.000,00

40 . Unicred do Brasil 42.000,00 10.500,00

Total 852.860,00 769.630,93
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2020 2019

Receitas com Livros 323.359,44 62.449,07

Receitas com Curso de Cooperativismo à Distância 9.118,84 255,00

Receitas com Concred 1.746.145,42 285.000,00

Receitas com Intercâmbio 311.671,09 2.865.856,93

Outras Receitas Extraordinárias 281.000,00 478.870,00

Total 2.671.294,79 3.692.431,00

2020 2019

Custos com Curso de Cooperativismo à Distância (48.619,00) (5.630,00)

Custos com Livros (226.918,49) (49.481,08)

Custos com Concred (200.394,50) (253.393,19)

Custos com Fórum Integrativo Confebras (173.529,02) (365.491,19)

Custos com Intercâmbios (37.023,35) (2.160.705,81)

Outras Despesas Extraordinárias (33.533,17) (21.508,32)

Total (720.017,53) (2.856.209,59)

14 . Receitas  e Despesas Extraordinárias                 
  
Tiveram as seguintes composições nos seguimentos:          

a) Receitas Extraordinárias    

b) Despesas Extraordinárias    

b) (-) Deduções das Receitas
2020 2019

ISS (18.656,64) (26.547,44)

PIS (6.048,59) (8.627,91)

COFINS (27.916,56) (39.821,18)

Devoluções e Cancelamentos - -

Total (52.621,79) (74.996,53)
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15 . Resultado não operacional e Provisão para IRPJ e CSLL

As receitas e despesas não operacionais refere-se a rendimentos em aplicações bancárias, depreciações do ativo 
imobilizado, amortizações dos bens intangivéis e os tributos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido. Tiveram a seguinte movimentação: 

2020 2019

a) Resultado não operacional

     Sobras Recebidas em Investimentos 215,90 22.039,67

     Outras Receitas Não Operacionais 58.952,43 68.567,48

     Outras Despesas Não Operacionais (19.305,49) (31.420,06)

39.862,84 59.187,09

b) Provisão para IRPJ e CSLL

     IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica (4.658,06) -

     CSLL - Contribuição sobre Lucro Líquido (7.763,43) -

(12.421,49) -

Total 27.441,35 59.187,09

16 . Partes Relacionadas

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, 
dirigir e controlar as atividades da Confederação e membros próximos da família de tais pessoas. 

As operações com tais partes relacionadas não existem no contexto global das operações da Confederação.

No exercício corrente não houve benefícios monetários às partes relacionadas.

17 . Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento 
do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Confederação 
ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Brasília(DF), 31 de dezembro de 2020.       

Diretoria Executiva
Kedson Pereira Macedo - Presidente
Luiz Lesse Moura Santos - Vice-presidente
Celso Ramos Régis - Diretor

Supervisão Administrativa e Financeira         
Maria Telma da Silva Galletti  - Superintendente CRA(DF) 12.593
Edinaldo José Neves - Contador - CRC(DF) 011337/O-4
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7.
relatório
auditoria
independente

Ilmos. Srs. 
Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO - CONFEBRAS
Brasília - DF

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO - 
CONFEBRAS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações 
de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
- CONFEBRAS, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.
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Outros Assuntos

Auditoria correspondente ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de 
comparabilidade, não foram por nós examinadas nem por outra empresa antecessora, de acordo com as normas de 
auditoria vigentes, cujas informações devem ser consideradas na leitura das demonstrações financeiras do exercício 
findo. 

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demon-
strações financeiras consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações finan-
ceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Além dos assuntos destacados neste relatório, nenhum outro item das demonstrações contábeis requer qualquer pro-
nunciamento adicional sobre nossa auditoria tendo em vista os detalhamentos apresentados nas notas explicativas.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da so-
ciedade continuar operando, divulgando, quando aplicáveis, os assuntos relacionados com a sua continuidade op-
eracional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Confederação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da confederação são àqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraudes é maior do que proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 43

representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Confederação.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos 
ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Confederação. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, deveríamos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificações em nossa opinião, se as divulgações fossem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 16 de abril de 2021.

CEC Auditores Independentes S/S
CRC-PR N°. 6.141/O-9

Paulo Roberto Carvalho
Contador CRC-PR N°. 20.597/O-9 S/DF 
Responsável Técnico

Priscila Ingrid Carvalho Raksa
Contadora CRC-PR Nº 076.610/O-8 S/DF 
Auditora Sênior
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal da Confederação Brasileira das Coopera5vas de Crédito – Confebras, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial, Relatórios 
Gerenciais e demais Demonstrações Contábeis rela5vos ao exercício de 2020. Com base nos 
documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pela Administração e no relatório 
de auditoria sobre as demonstrações financeiras, emi5do pela CEC Auditores Independentes 
S/S, sem ressalvas, datado de 16/04/2021, constatou que os atos administra5vos foram 
pra5cados em ordem e conformidade com as normas legais e estatutárias vigentes, 
refle5ndo adequadamente e com propriedade, a situação financeira e patrimonial da 
Confebras, em todos os aspectos relevantes nas demonstrações contábeis examinadas. 

Isto posto, este Conselho é de Parecer Favorável e recomenda a aprovação das contas do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, pela Assembleia Geral Ordinária. 

Brasília/DF, 20 de abril de 2020. 

João Carlos Gonçalves Bibbo 
Coordenador 

Ivo Lara Rodrigues 
Secretário 

DonizeF José 
Membro Suplente 

  

8.
parecer do 
conselho fiscal
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Kedson Pereira Macedo
Presidente do Conselho de Administração (Cooperforte)

Luiz Lesse Moura Santos
Conselheiro (Sicoob Planalto Central)

Celso Ramos Régis
Conselheiro (Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia)

José Maria de Azevedo
Conselheiro (Unicred Central SC/PR)

Moacir Krambeck
Conselheiro (Central Ailos)

Pedro Jaime de Araujo Caldas
Conselheiro (Sicredi Planalto Central)

Rui Schneider da Silva
Conselheiro (Sicoob Central SC /RS)

DIRETORIA

Kedson Pereira Macedo
Presidente (Cooperforte)

Luiz Lesse Moura Santos
Vice-Presidente (Sicoob Planalto Central)

Celso Ramos Régis
Diretor (Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia)

CONSELHO FISCAL 

Membros Efetivos

João Carlos Gonçalves Bibbo 
(Sicoob Cecres)

José Silva 
(Cresol Confederação)

Ivo Lara Rodrigues 
(Federação Nacional das 
Cooperativas de Crédito - FNCC)

Membros Suplentes

Donizetti José 
(CentralCrediSIS)

Ivan Fernandes Pires Júnior 
(Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia)

Marino Delgado 
(Sicoob Central Unicoob)

EQUIPE CONFEBRAS

Maria Telma da Silva Galletti
Superintendente 

Brunna Patrícia Barbosa Soares
Coordenadora de Eventos

Cristian Pereira da Silva
Assistente de Comunicação

Diego dos Santos Mota
Assistente Financeiro

Edson Saturnino da Cruz
Assistente Financeiro

Elen Morais Figueiredo
Coordenadora de Projetos

Elaine Monteiro da Silva
Relações Institucionais

Larissa Clemente de Assis Almeida
Estagiária de Comunicação e Marketing

Rita Icácia Monteiro dos Santos
Auxiliar em Serviços Gerais

Quadro Social Atual
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Relação de Filiadas
FILIADA SITE CIDADE - UF CLASSE

BANRICOOP www.banricoop.coop.br Porto Alegre - RS SINGULAR

CECOOP www.cecoop.com.br Vitória - ES CENTRAL

CENTRAL AILOS www.ailos.coop.br Blumenau - SC CENTRAL

CNAC www.cnac.coop.br São Paulo - SP CONFEDERAÇÃO

COOPERFORTE www.cf.coop.br Brasília - DF SINGULAR

COOPESTADO www.coopestado.com.br Rio de Janeiro - RJ SINGULAR

CREDIBRF www.credibrf.com.br Curitiba - PR SINGULAR

CREDISIS CENTRALCREDI www.credisis.com.br Ji -Paraná - RO CENTRAL

CRESOL CONFEDERAÇÃO  www.cresol.com.br/ Florianópolis - SC CONFEDERAÇÃO

FNCC www.fncc.com.br São Paulo - SP FEDERAÇÃO

PRIMACREDI www.primacredi.com.br Primavera do Leste - MT SINGULAR

SICOOB SÃO PAULO www.sicoob.com.br Ribeirão Preto - SP CENTRAL

SICOOB CECRES www.sicoobcecres.com.br/ São Paulo - SP SINGULAR

SICOOB CENTRAL CECRESP www.sicoobcentralcecresp.coop.br Santa Efigênia - SP CENTRAL

SICOOB CENTRAL CREDIMINAS www.sicoob.com.br Belo Horizonte - MG CENTRAL

SICOOB CENTRAL NORDESTE www.sicoobne.com.br João Pessoa - PB CENTRAL

SICOOB CENTRAL NORTE www.centralnorte.com.br Porto Velho - RO CENTRAL

SICOOB CENTRAL RIO www.sicoobrio.com.br Rio de Janeiro - RJ CENTRAL

SICOOB CENTRAL RONDON www.sicoob.com.br Cuiabá - MT CENTRAL

SICOOB CENTRAL SC/RS www.sicoobsc.com.br Florianópolis - SC CENTRAL

SICOOB CENTRAL UNICOOB www.sicoobunicoob.com.br Maringá - PR CENTRAL

SICOOB COOPEC www.coopec.org.br/ Itabuna - BA SINGULAR

SICOOB COOPERBOM www.sicoob.com.br Salvador - BA SINGULAR

SICOOB CREDICOM www.sicoobcredicom.com.br Belo Horizonte - MG SINGULAR

SICOOB CREDIMONTE www.sicoobcredimonte.com.br Santo Antônio do Monte - MG SINGULAR

SICOOB CREDIVERTENTES www.credivertentes.com.br São Tiago - MG SINGULAR

SICOOB PLANALTO CENTRAL www.sicoobplanaltocentral.coop.br Brasília - DF CENTRAL

SICOOB UNI www.unisicoob.com.br Goiânia - GO CENTRAL

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA www.sicoob.com.br Aparecida de Goiânia - GO SINGULAR

SICREDI CERRADO GO www.sicredi.com.br Rio Verde - GO SINGULAR

SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP www.sicredi.com.br Capanema - PR SINGULAR

SICREDI PLANALTO CENTRAL www.sicredi.com.br Brasília - DF SINGULAR

SICREDI UNIÃO MS/TO www.sicredi.com.br Campo Grande - MS SINGULAR

SICREDI UNIÃO PR/SP www.sicredi.com.br Maringá - PR SINGULAR

UNICRED CENTRAL RJ/MT www.unicred.com.br Rio de Janeiro - RJ CENTRAL

UNICRED CENTRAL SC/PR www.unicred.com.br Florianópolis - SC CENTRAL

UNICRED DO BRASIL www.unicred.com.br São Paulo - SP CONFEDERAÇÃO
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Uma 

Instituição 

pautada 

nos valores 

e na filosofia 

cooperativista.
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